Nguồn Thông Tin Kỹ Thuật Số của Học Khu Renton 2017-2018
Cách truy cập đăng nhập vào cổng RSD:
1. Cổng RSD (www.rentonschools.us HOẶC www.login.rentonschools.us)
2. Học sinh đăng nhập với username@rentonstudent.us và mật khẩu của các em
3. Nhấn vào Clever tile
Chương trình Toán học của DreamBox Learning là chương trình Học tập Thích ứng Thông
minh trực tuyến giúp tất cả học sinh đạt được trình độ thạo giỏi toán học tốt hơn, nhanh hơn. Bởi
vì DreamBox đang thu thập dữ liệu về sự hiểu biết của học sinh và các lỗi để quyết định bài học
nào sẽ kế tiếp, điều rất quan trọng là quý vị không cung cấp bất kỳ trợ giúp về toán nào trong khi
con em của quý vị đang sử dung DreamBox.
Liên kết vào các bài học mẫu: http://www.dreambox.com/training

myON là một chương trình đọc viết được được cá nhân hóa để cung cấp quyền truy cập vào bộ
sưu tập sách kỹ thuật số đầy đủ lớn nhất cho sự hổ trợ cho việc đọc sách, được tùy chỉnh theo sở
thích và khả năng đọc của học sinh. Được tạo ra để nâng cao khả năng đọc, myON tạo ra một hồ
sơ cá nhân cho mỗi học sinh dựa trên sở thích và khả năng đọc của mỗi em, và tạo ra một danh
sách sách đọc được đề nghị.
Liên kết vào nguồn tin gia đình: http://prodev.myon.com/at-home
Code.org cung cấp chương trình giảng dạy hàng đầu cho K-12 về môn vi tính. Có các khóa học
cho mọi lứa tuổi.

Typing Club là một chương trình đánh máy để phát triển kỹ năng đánh máy. Hãy vào trang
mạng: www.typingclub.com để truy cập bài học đánh máy. Học sinh tạo ra cách làm riêng qua
bài học và có thể lưu lại sự tiến bộ của học sinh nếu các em đăng ký vào tài khoản Office 365
của các em.

